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Rozpoãet, fundamentálny prvok rozvoja Krásnej
každého dobrého
R ealizácia
projektu začína dôkladnou
„papierovou“ prípravou. Podobne je to aj s výstavbou domu,
chodníka a inžinierskych sietí.
Kalendárne roky 2015 – 2016
by som pokojne mohol nazvať
rokmi dôkladnej projektovej prípravy dôležitých projektov, ktoré
v blízkej budúcnosti potrebujeme v Krásnej urýchlene zrealizovať. Či je to rekonštrukcia Praš-

finančných zdrojov a hľadanie
čo najoptimálnejšej formy financovania všetkých rozvojových
projektov s napojením na náš
programový rozpočet. Predkladaný návrh programového
rozpočtu, o ktorom budeme rokovať na najbližšom zastupiteľstve obsahuje nosné piliere
tohtoročného rozvoja Krásnej
a podporu konkrétnych projektov. Medzi kľúčové projekty našej

tové ihrisko v priestoroch objektu základnej školy v centre Krásnej. Tomuto zámeru však predchádza podrobné spracovanie
štúdie realizovateľnosti a využitia celého nášho objektu s podrobným energetickým auditom
tak, aby sme mohli neskôr pristúpiť k dôkladnému spracovaniu projektovej dokumentácie.
Tá by mala riešiť otázku zateplenia objektu, možnej prístavby

Integrujme sily pre spoloãn˘ cieº
nej ulice s výstavbou chodníka,
alebo výstavba vodovodnej, elektrickej siete, asfaltového koberca na ulici sv. Gorazda, aj strategické odvodnenie centra Krásnej od námestia sv. Cyrila a Metoda až po lávku cez Hornád. Bez
zmeny územného plánu zóny, vysporiadania často komplikovaných vlastníckych vzťahov,
územného a stavebného konania to jednoducho nejde.
emenej dôležitým krokom
je vyčlenenie dostatočných

N

JUDr. Marek KAŽIMÍR

samosprávy v tomto roku patrí
výstavba komunikácií v lokalite
IBV Záhumnie a Prašnej ulice,
tiež výstavba sietí a komunikácie ulice sv. Gorazda. Medzi
nimi nechýba ani dôležitý chodník na Golianovej ulici, ktorý
po realizácii výrazným spôsobom zvýši bezpečnosť chodcov
v úseku od križovatky po nájomné byty. V tomto roku máme
v pláne vybudovať nové workou-

ďalších poschodí, možno aj zmeny jeho funkčného využitia.
ôležitou úlohou každej samosprávy jej aj neodmysliteľná podpora a participácia na
projektoch organizácií, či združení, ktoré na území Krásnej
dlhodobo pôsobia a podporujú rozvoj infraštruktúry, bývania, kultúry aj športu. Hlavnými
finančnými nástrojmi takejto
cielenej podpory sú dotácie.
V tomto roku mienime podporiť

D

Radostné a príjemné
prežitie najvýznamnejších
sviatkov roka –
Veľkej noci
všetkým čitateľom
a sympatizantom
„Krasňančana“
úprimne želajú
členovia redakčnej rady,
starosta a šéfredaktor.
f

(Pokračovanie na 3. strane)

Dramatické udalosti, ktoré zmenili svet
v centre nášho miesta poA jsledného
odpočinku sa vypína kríž, na ktorom umiera
Kristus. Krvácajúci s drastickou tŕňovou korunou na hlave.
(Tá mala zosmiešniť kráľovský

vzniku náboženstva, ktoré sa
rozšírilo do celého sveta a žije
dodnes. Zdalo sa, že jeho smrť
na kríži bude pokorujúcim koncom. No nič takého sa nestalo!
Zomrel totiž s vedomím a v na-

Uprostred múk
úrad, ktorý pre Ježiša požadovali jeho stúpenci.) Visel na
ňom viac ako šesť hodín. Bol to
bolestný koniec duchovného
poslania „židovského kráľa“
a jeho zázračného pokračovania. To ono sa stalo pilierom

prostej istote, že smrť neznamená koniec! Ani neznamenala. On naozaj vstal z mŕtvych
a táto dramatická udalosť sa
stala uhoľným kameňom viery,
ktorá zmenila svet a pretrváva
veky.
(bič)

Aktuálne projekty v Mâ Ko‰ice-Krásna
Distribučná spoločnosť SPP
nám oznámila, že v tomto roku bude v našej mestskej časti realizovať rekonštrukciu plynovodov
UO 01584 na uliciach Adamova, Vyšný dvor, Smutná, K majeru, Feketeova pažiť, Minská,
Ukrajinská, Prašná, Zelená
a Edisonova. S prípravnými
prácami začala v marci 2017
a ukončenie predpokladá do
15. 12. 2017. Všetky potrebné
opatrenia počas trvania i po
ukončení rekonštrukčných prác

je povinný zabezpečiť realizátor
stavby. Súčasťou rekonštrukcie
plynovodov bude prekopávka
chodníkov a komunikácií i pretláčanie pod chodníkmi a ces-

jou činnosťou nesmú ohroziť
účastníkov cestnej premávky
s dodržaním podmienok, ktoré
stanoví Krajský dopravný inšpektorát. Spevnené plochy, ktoré bu-

tami, preto Mesto Košice povolilo zvláštne užívanie uvedených
miestnych komunikácií. Plynári sú
povinní počas trvania prác na
chodníkoch zabezpečiť bezpečný priechod pre chodcov a svo-

dú výstavbou poškodené, uvedú do pôvodného stavu. Udelené bolo aj povolenie na čiastočnú uzávierku komunikácií,
ktorá bude až do ukončenia
prác označená dočasným do-

Dôležitým projektom je rozširovanie optických sietí v Krásnej, ktoré v tomto roku začne
podľa harmonogramu realizovať
spoločnosť Slovak Telekom a.s.
Bratislava. Za účelom poskytovania komplexných telekomunikačných služieb v súčasnosti

dúcich od telekomunikačného
objektu na Hornej po uliciach
Žiacka (z nej bude optické pripojenie ZŠ s MŠ sv. Marka Križina),
Adamova, Vyšný dvor, Minská,
Ukrajinská, Pollova, Urbárska
a Na močidlách. Trasa výkopu
pre optický kábel ďalej povedie

existujúcej rozvádzacej skrini,
vybudovanej v investičnej akcii
Krásna – Pri Hornáde a je rozvedená po uliciach IBV tak, aby
sa vytvorili podmienky na pripojenie všetkých existujúcich aj
projektovaných rodinných domov a polyfunkčného objektu,

Rekon‰trukcia plynovodov

Roz‰írovanie optick˘ch sietí
začínajú tri líniové telekomunikačné stavby. Prvá, „KošiceČechovova“ bude na uliciach
Čechovova, Nová, Pri sídlisku,
Goetheo a Za mostom. Ďalšia
stavba „Krásna pri Hornáde“
počíta s využitím existujúcich rúr,
uložených do zeme pri výstavbe miestnej telefónnej siete, ve-
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cez ulice Beniakova, Baničova,
Mozartova, Edisonova, Pasienková, Konopná, Na pažiti, Piesočná, Štrková, Orná, Bezručova, Harčarova, Tatarkova. Treťou
je stavba „Pri ihrisku Kolónia
Krásna“ rieši ulice Pollova, Urbárska, Na močidlách. Trasa výkopu začne od bodu napojenia pri

zároveň bude vytvorená rezerva
pre ďalšie rozšírenie IBV.
Realizácia týchto projektov je dlhodobou záležitosťou čo bude znamenať určité
obmedzenia. Obrňme sa teda trpezlivosťou, aby sme to
akceptovali a v pohode zvládli.
(miľ)

pravným značením. V prípade
potreby je vykonávateľ rekonštrukčných prác povinný zabezpečiť reguláciu cestnej premávky príslušníkom policajného
zboru a umožniť najmä prejazd
vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci, vozidiel HAZZ, autobusov
pravidelnej osobnej dopravy
a iných záchranných systémov
v spolupráci s príslušníkmi policajného zboru.
Mária M i ľo v á
referát výstavby

Koľko nás je?
Milí Krásňania, s radosťou vám dávame na známosť, že v našej mestskej
časti je nás o čosi viac.
Už v mesiaci január 2017
sme totiž prekročili päťtisícovú hranicu v počte obyvateľov. K mesiacu marec
2017 je nás teda 5130 obyvateľov, z toho 2586 mužov
a 2544 žien. V mesiacoch
december až marec sa
narodilo 14 detí a zomrelo
12 občanov.
Jana V a r g o v á

Z posledného minuloroãného zasadnutia Miestneho
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Integrujme sily pre spoloãn˘ cieº
(Dokončenie z 1. strany)

občianske združenie IBV Záhumnie, základnú školu, materské školy, najmä ich rozvojové
projekty, ale aj náš futbalový
klub a rozvoj mládežníckeho
futbalu. V rozpočte počítame
tiež s podporou iných subjektov,
ktoré svojou prácou prinášajú
pridanú hodnotu do vzdelania
alebo iných verejnoprospeš-

ných aktivít pre väčšinu Krásňanov.
undamentálnym nástrojom rozvoja Krásnej je
reálne postavený rozpočet
a v procese jeho schváľovania
aj dohoda na spoločných prioritách. Som pevne presvedčený, že na to máme, pretože
cieľ je spoločný – zveľadenie
nášho domova – Krásnej.

F

Vitajte v Krásnej,
na‰i najmen‰í
Slávnostné chvíle zažili rodičia so svojimi ratolesťami
pri príležitosti uvítania detí do
života, ktoré sa konalo 27. januára 2017 v kryštálovej sieni
nášho kaštieľa. Starosta MČ
Košice Krásna JUDr. Marek
Kažimír privítal rodičov a prítomných hostí, najmä však deti
slovami: „Vítam vás naši najmenší Krásňania, naši milí
občania, vítam vás vo vašej
rodnej mestskej časti.“ Súčasťou slávnostného obradu bolo
predstavenie prítomných detí
a zápis do pamätnej knihy,
v ktorej pribudli mená týchto
novorodencov: Tobias Antoš-

ko, Olívia Bradová, Martin
Bugoš, Nathan Čillík, Adam
Ferenc, Matej Hvozdík, Leo
Kišš, Jakub Košút, Matej Martiniak, Judit Mižurová, Kristína Perunová, Ivan Porhinčák
a Liana Vasová. O hudobné
spestrenie ceremoniálu sa postarala Milada Trojčáková, kultúrny program pripravili žiaci
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Krásnej pod vedením pani učiteľky PaedDr. Františky Feckovej.
Z milej udalosti si rodičia
s deťmi odniesli spoločný darček knihu a mamičky kvietok.
Veríme, že aj príjemné spomienky. Marta Petrušová

Zo starostovho diára
január – február – marec 2017
pracovné rokovanie s bývalým prezidentom FK Krásna
Ing. Jánom Pizúrom, Pavlom Hakem, súčasným prezidentom,
Jaroslavom Polohom I. viceprezidentom, o postupe krokov
pri záchrane žiackych a dorasteneckých mužstiev v klube
FK Krásna
stretnutie s predsedníčkou OC Košice IV, Ing. Boženou Géciovou z Únie žien o spolupráci
rokovanie a podpísanie Dohôd o urovnaní sporov s firmou
BARP, s.r.o. – terénne úpravy na štrkovisku
verejné stretnutie s občanmi na tému Rozvoj a využitie objektu
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
stretnutie a vymenovanie poradcov starostu na úseku športu
a kultúry, Ingrid Antalová a Ondrej Kažimír

DôleÏité pracovné rokovania
so zástupcami VVS, a.s. o kolaudácii vodovodu, kanalizácie IBV
Záhumnie, kolaudačné konanie sa uskutočnilo 23. 2. 2017
s členmi urbariátu o zmene územného plánu pri lese – účel
zriadenie nového cintorína, zmluva o budúcej kúpnej zmluve
rokovanie na Rade starostov o registrácii psov, stavu lavičky
pre peších cez rieku Hornád – požiadavka na zvolanie Krízového štábu mesta Košice
rokovanie so starostkou obce Košická Polianka a riaditeľom
SC KSK o oprave cesty a mosta smerom na Košickú Polianku
pojednávanie, Okresný súd Prešov vo veci uplatnenia reklamácie na závady objektu kaštieľa voči firme ROPO, s.r.o
návšteva viceprimátorky a vedúcej oddelenia školstva MMK
a rokovanie o ukončenej rekonštrukcii kanalizácie a o rozšírení
kapacity materskej školy prístavbou nových tried
účasť na Bezpečnostnej rade okres Košice – predloženie
správy o pripravenosti Krásnej v mimoriadnej situácii
stretnutie s pánom farárom Mgr. Petrom Gombitom, riaditeľom
n.o. Oáza – nádej pre nový život o bezdomovcoch z Vyšného
dvora

zastupiteºstva Mestskej ãasti Ko‰ice-Krásna dÀa 14. 12. 2016

Na poslednom minuloročnom rokovaní miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Krásna, ktoré sa konalo dňa
14. decembra 2016 medzi poslancami, našou kontrolórkou
a ďalšími prizvanými hosťami, medzi nimi aj náčelníka mestskej polície Nad jazerom Ing. Miroslava Fajčíka a poslanca
Košického samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Saxu, nechýbali ani naši občania. Škoda len, že ich prišlo tak málo. Uvítame, ak ich v tomto roku príde o čosi viac. Pravdaže s vecnými a konštruktívnymi návrhmi, nápadmi či pripomienkami
na riešenie problémov v Krásnej. Nezabúdajte, že sme tu
pre vás a pre vaše potreby. Takýto je aj názor vedenia nášho
miestneho úradu.
Text a snímky: (bič)
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Niekoºko postrehov z realizácie volebného programu k 1. 12. 2016

Z hodnotiacej správy plnenia volebného programu k decembru 2016 sa dozvedáme, že v máji minulého roku bola ukončená dávno očakávaná
komplexná rekonštrukcia cesty na susednú Košickú Polianku, ale aj súvislá oprava ulice „K majeru“. V tomto roku je predpoklad zrekonštruovať
celú Minskú ulicu, ktorú má zrealizovať mesto Košice, po plánovanej výmene plynového potrubia zo strany SPP. Už v roku 2015 sme sa postarali
o rekonštrukciu celej komunikácie na „Hornej ulici“, tiež „Na močidlách“ ( v spolupráci s FC Lokomotíva, a.s.) o jej čiastočnú výstavbu, navyše
sme zrealizovali aj súvislé opravy častí ulíc „1. mája“, „Štrková“ a „Harčarova“.

V lokalite „IBV Záhumnie“ sme zrealizovali výstavbu verejného vodovodu, kanalizácie, preložky vysokého napätia a rozvodov nízkeho napätia,
výstavbu nových transformátorov a optickej siete. V tomto roku hodláme ukončiť prvú etapu výstavby komunikácií, verejného osvetlenia na
uliciach „Krajná“, „Prašná“ a v celej lokalite „IBV Záhumnie“. Pokiaľ ide o problematickú lokalitu „Vyšný dvor“, kde mienime zriadiť malé
obchodíky so základnými službami pre obyvateľov Krásnej (pekárnička a iné), v jari 2015 sme vyčistili východnú časť a vymenili oplotenie.
V minulom roku sme rozpracovali alternatívy na asanáciu stavby. Tá sa však uskutoční až po rokovaní miestneho zastupiteľstva a po schválení
výdavkov a zámeru v rozpočte na rok 2017.
(bj)

Zima si nás otestovala
Tohtoročná zima nám síce
ponúkla rozprávkový pohľad na
zasnežené strechy i čarokrásne
stromy, no bohatá snehová nádielka priniesla pre zamestnancov miestneho úradu aj nemalé
starosti. Úrad sa zrazu premenil
na dispečing, rázne pokyny starostu, vyzváňajúce telefóny, pomoc žiadajúci ľudia. Nakoľko nie
sme vybavení technikou a nedisponujeme ani obslužným personálom pre takéto zložité situácie,
zimnú údržbu sme zabezpečovali mechanizmom „vysúťaženej“
firmy a vlastnými silami. Od včasných ranných hodín sme mapovali celú Krásnu a zisťovali, kde
je potrebné neodkladne konať.
Mimoriadne sme zabezpečovali
úseky svahovitého rázu, najmä

•
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lokalitu Hora, Hornú a Šuhajovu
ulicu. I napriek tomu si tam obrovské „kosiťácke“ vozidlá občas
netrúfli. Takéto nepredvídané situácie boli na dennom poriadku. O tom vie svoje náš zamestnanec Mikuláš Cúr, ktorý si
s „tímom VPP“ v tom čase ani nevydýchol. Za to im patrí zaslúžené poďakovanie. Vďaka tiež všetkým vám, ktorí ste boli empatickí,
pochopili, aj poďakovali a čo je
najdôležitejšie, priložili ruky k dielu. Našlo sa však aj zopár „nových
Krásňanov“, ktorí nás v tejto náročnej situácii počastovali urážkami, vyhrážkami, žiaľ aj vulgarizmami. Je pochopiteľné, že človek v slabej chvíli neovládne
svoje emócie, len sa to nesmie
stať pravidlom. Vo všeobecnosti

k t o r é m u

platí, že podnetná, zdravá kritika
je užitočná, ale tá opačná, prezradí viac o kritikovi ako o kritizovanom. Nuž, zima si nás všet-

kých riadne „otestovala“. Poučenie do budúcna? Dobré zúročiť
a zlého sa vyvarovať.
Mária M i ľ o v á

Administratívny deÀ
Vážení občania, dovoľujeme si vám pripomenúť, že každý
štvrtok má náš miestny úrad
„administratívny deň“. To znamená, že nebude vybavovať
stránky. Vaše podania i ostatnú
korešpondenciu vo štvrtok prevezme kancelária prvého kontaktu. Oslovujeme vás s prosbou, aby ste to akceptovali a na
uvedený deň v týždni si väčšie
„vybavovačky“ na úrade neplánovali. Sekretariát príjme iba
objednané stránky, pretože tento deň si vyhradil starosta na

n e m o ž n o

konzultáciu úloh z jednotlivých
úsekov činnosti úradu. Zamestnanci, vrátane referátu kancelárie prvého kontaktu, majú kumulované funkcie a keďže sú
vám k dispozícii denne, potrebujú časový priestor, aby mohli
nerušene a kvalitne vybaviť vaše
podania, žiadosti, potvrdenia,
pripraviť stanoviská, rozhodnutia
i korešpondenciu pre miestne
podnikateľské subjekty, ako aj
vyššie samosprávne a štátne
orgány. Vďaka za pochopenie.
Miestny úrad

d ô v e r o v a ť ,

j e

n a n i č !

Rodina je miestom lásky a Ïivota, miestom kde láska rodí Ïivot

Vyvrcholením národného
týždňa manželstva bol prvý
Rodinný ples, ktorý sa konal
dňa 18. februára 2017 v našom
kaštieli, pod gesciou farnosti,
v súčinnosti s vedením kaštieľa
a mladými rodinami našej mestskej časti. Naoko to bol ples, ako
každý iný – vyzdobená sála, slávnostne prestreté stoly, kultúrny
program, hudba, tanec, ale predsa to bolo o niečom inom, výnimočnom, čo sa v Krásnej dialo
prvý raz. Plesalo sa bez plesových rób, ale boli tu šťastní rodičia so svojimi deťmi, chutné
občerstvenie, ktoré si pripravili

Na slovíãko
Milí naši čitatelia, najmä dopisovatelia, opäť vás pozdravujem
v novom roku, so šťastnou sedmičkou na konci, so žičením, aby
bol naplnený zdravím, láskou, pracovnými úspechmi, ale aj pokojnými
chvíľami v osobnom živote.
Už v prvých týždňoch nového
roka, v čase priebežnej prípravy
prvého tohtoročného čísla som sa
tešil na vaše príspevky, aj fotografie
z diania v obci, tiež z dávnych čias
našich predkov. Žiaľ opäť vám to
akosi nevyšlo. Nevadí, možno to

•
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rodiny navzájom, atmosféra radosti, srdečnosti, lásky. O milý
program sa postarali malí akordeonisti pod vedením Vierky
Nagyovej, tanečné zoskupenie
G mini, farský detský zbor a do
tanca hral DJ Danko Čekan.
K dispozícii bol detský kútik, kde
sa o deti postarali animátorky
z detského speváckeho zboru,
ktoré ich nielen „strážili“, ale počas celého večera sa starali aj
o ich dobrú náladu. Zlatým klincom bola mimoriadne bohatá

tombola, do ktorej hodnotné
ceny venovali – Kvetinárstvo –
Mária Vasiľová, Potraviny –
Mikuláš Rjabinčák, Drevené
obklady – Ladislav Kočiš,
AETRON s,r,o. – Ing. Ladislav
Tomlein, Kamenárstvo – Milan
Takáč, Krčma pod orechom
– Vladislav Hegedüš, Textilobuv-mix u Darky, Bistro
Včielka, Caméllia Pizza & restaurant, Veronika Bartošová,
MČ Košice-Krásna, Aeroklub FutureFly Bidovce o.z.,

skúsite nabudúce. Chcem iba pripomenúť, že v Krásnej, ktorá počíta vyše päťtisíc duší, je vždy čo
objavovať, nachádzať témy pre
„vaše“ noviny čo len krátkymi správami, možno aj nejakou poznámkou

by sprestrilo a obohatilo stránky
Krasňančana. A čo tak napríklad
zaujať postoj k výzve obnoviť symbolický pamätník na našej historickej „Hore“, ktorú sme pred časom
spomínali v texte s fotografiou

dopisovatelia a fotografisti
alebo profilom ľudí, či fotografiou.
Totiž žiadne noviny, teda ani tie naše
sa nezaobídu bez „predĺžených
rúk“ – dopisovateľov. Práve oni
by mali byť spolutvorcami svojimi
postrehmi, nápadmi, či návodmi na
riešenie aspoň „lokálkami“, možno
aj esejami alebo reportážou, čo

ľ u d í

a

v čísle 2 v roku 2016, pod názvom
„Na ruinách benediktínskeho kláštora.“ Naši nasledovníci by predsa
mali vedieť, kde majú svoje korene,
ktoré by sme v žiadnom prípade
nemali pretínať. Rovnako by to malo
platiť aj v inej sfére. Mladí ľudia,
tínedžeri by mali vedieť kto bol ich

Advocat Real – Ing. Marcela
Kažimírová, František Jurčo,
HEST CO s.r.o., Rodinné centrum Pimpollo, ENDOS – MUDr.
Zlatica Tomková, začo im úprimne ďakujeme. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že sa prvý
rodinný ples vydaril. Slová nášho starostu, ktorý myšlienku
„spájať rodiny s deťmi“ považuje za úžasnú, sa už napĺňajú.
Dôkazom sú pozitívne ohlasy,
ktoré dávajú prísľub, že sa tento
v našej mestskej časti stane
tradíciou.
Mgr. Silvia S l a d í k o v á
dedo, pradedo, babka, prababka,
aj to čím sa zapodievali, nielen bezhlavo „nasávať“ život západu a živiť
jeho zlozvyky!
Takže, pokladajte to za môj
skromný apel k vám pisatelia, sympatizanti, aj fotografisti. Ak sme už pri
nich, mám malú prosbičku. Prosím,
aby vaše snímky spĺňali žiaduce
parametre, teda nech je ich rozlíšenie čo najväčšie (300 DPI) u tých
„na šírku“ (9 cm alebo 4,5 cm), samozrejme so stručným a výstižným popisom deja, tiež celým menom autora.
Na vaše príspevky a snímky sa
teší: šéfredaktor

o d p ú š ť a j t e

o m y l y .
5

K r á s À a n s k i

s e n i o r i

n e z á h a º a j ú

Máme radi zábavu, ale aj ‰port
Každoročnú vianočnú atmosféru krásňanski seniori čerpajú pri prehliadke vianočnej
výzdoby na Hlavnej ulici v Košiciach. Jej unikátom boli najmä ľadové sochy, drevený
Betlehem, ale aj stánky s darčekmi a občerstvením. Minulý
rok sme ukončili sviatočným
posedením, ktoré bolo spojené s krstom knihy „Futbal
v Krásnej“, na ktorom sa zúčastnili aj seniori z viacerých košických klubov. Okrem príhovorov,
v kultúrnom programe zazneli
vianočné koledy v podaní sestier Ducárových a zmes ľudových piesní v abovskom nárečí,
v podaní speváckej skupiny
Siplacke seniorky. Po občerstvení nasledovala tanečná zábava, na ktorej striedavo hrali
dve hudobné skupiny Duo –
Kováčovci a Echo-band.
Aktívni členovia radi športujú
aj v zime. Začiatkom januára sa
konal štvrtý ročník Trojkráľo-

vého behu na 1100 m v centre
Košíc, na ktorom druhé miesto
obsadil J. Hegedüša siedme
J. Martinásek. Na treťom ročníku Zimnej olympiády v športovom stredisku Jahodná náš klub
reprezentovala Z. Matoušková, ktorá obsadila 16. miesto
a 10. priečku v slalome získal
L. Matoušek. Okrem športovania sa seniori radi zabávajú aj na
kultúrnej akcii ,,Čaj o piatej“.
Primátor mesta Košice R. Raši
v spolupráci s Radou seniorov
Košíc pripravili tzv. Valentínsky
bál, na ktorom sa zúčastnilo 36
našich členov. Nechýbali sme
ani na druhom ročníku prehliadky speváckych a tanečných
skupín Seniorská hviezda.
Našu celoročnú činnosť
sme zhodnotili vo februári tohto roku. Hosťom bilancie bola
aj zástupkyňa starostu Marta
Bodnárová, ktorá s predsedom Klubu seniorov Antonom
Paľovčíkom odovzdali spo-

mienkové darčeky dvadsiatim ôsmim jubilantom. Okrem
občerstvenia nám do tanca
opäť vyhrávala hudobná skupi-

na Echo-band. Ceny do tomboly
nám prichystali starosta Marek
Kažimír, tiež poslanci, ale aj
D. Nagyová-Salocyová a Klub
seniorov – Krásna.
Alžbeta B u g o š o v á
Snímky: ( b i č )

Úprimná vìaka, pán Rusnák
Nie všetci asi viete, že niektoré
špecifické činnosti pre našu mestskú časť vykonávajú externí pracovníci. Jednou z nich je aj starostlivosť o verejné osvetlenie a miestny rozhlas, o ktoré sa u nás už
pekných pár rokov stará Marek
Rusnák. Hovorí sa, že „človeka
najlepšie poznáš cez jeho prácu“
a nebolo to inak ani v mojom prípade. V užšej spolupráci s ním
som sa presvedčila, že je šikovný, spoľahlivý, mimoriadne zodpovedný. V prípade potreby vie navrhnúť optimálne riešenie, dokáže zosúladiť svoje povinnosti tak, aby
promptne vybavil aj naše požiadavky. A v zimných mesiacoch
minulého i tohto roka toho nebolo
málo. Okrem obligátnych činností
spomeniem montáž a demontáž

vianočnej výzdoby, inštalovanie
nových osvetlení, odstraňovanie
častých porúch pri veternom počasí.
Oceňujem, že hoci Marek Rusnák
nie je obyvateľom Krásnej, neváha
prísť odstrániť poruchu aj vo voľný
pracovný deň.
M. M i ľo v á

Z tradiãného âaju o piatej dÀa 5. februára 2017

Text a snímky: (bič)
Ani tohtoročný fašiangový čas sa nezaobišiel bez tradičného „Čaju o piatej“. I keď začal o šiestej, nikto z jeho účastníkov nebol ukrátený
o dobrú náladu pri hudbe nášho Echo-bandu, či pri osobných stretnutiach s ľuďmi, ktorých sme dávno nevideli a nepočuli. Mnohých potešili
aj darčeky z bohatej tomboly. Náš fotoobjektív sme zaostrili aj pri odovzdávani prvej ceny pre šťastného výhercu z Vyšného Opátskeho.

•
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Fotorepor t Z uvedenia a „Krstu“ knihy Futbal v Krásnej dÀa 27. 12. 2016

Takáto atmosféra vládla v sále nášho stánku kultúry počas
sviatočného posedenia a krstu knihy „Futbal v Krásnej“ dňa
27. decembra 2016. Organizátormi nevšedného popoludnia
boli starosta Mestskej časti Košice – Krásna JUDr. Marek
Kažimír a predseda Klubu seniorov Ing. Anton Paľovčík.
V oficiálnej časti sa k početnému publiku prihovorili organizátori, ale aj naši milí hostia, medzi nimi viceprimátorka mesta
Košice MUDr. Renáta Lenártová a predseda rady seniorov
Košíc JUDr. Ján Caban. Po slávnostnom uvedení a „krstu“
knihy Futbal v Krásnej nasledovala voľná zábava, pri ktorej
nechýbala muzika, neodmysliteľný tanec aj zmes východniarskych piesní, o ktoré sa postarali naše seniorky.
Text a snímky: (bič)

•

Bez ľudskosti nemožno znášať ani šťastie ani nešťastie.
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Od nepamäti sprievodným znakom najkrajších sviatkov roka, Vianoc je obdarúvanie našich blízkych. Občianske združenie Gaštanové
krídla pre deti v spolupráci
s Miestnym úradom Košice –
Krásna a Farnosťou sv. Cyrila
a Metoda usporiadali vianoč-

nú zbierku „deti – deťom“.
Zbierka sa uskutočnila v našom farskom
kostole na detských svätých
omšiach a na
stretnutiach birmovancov. Deti mohli prinášať svoje hračky a iné darčeky, ktoré chceli

venovať svojim kamarátom zo
sociálne slabších rodín. Vyzbierané hračky sme podelili
a pobalili do 70
balíčkov, ktorými sme na Štedrý večer potešili krásňanske detičky.
Vďaka patrí aj vám rodičia, za

Deti deÈom

vašu štedrosť a ochotu pomôcť v núdzi, aby ich najkrajšie sviatky v roku boli
veselšie. Veď aj keď sme
sa narodili bez krídel, nič
nám nebráni byť pre niekoho „Anjelom“.
Monika C h m e l n i c k á
Snímky: (bič)

Rodinné centrum je tu pre v‰etk˘ch
V Rodinnom centre vás každý pracovný deň od 9. hodiny
opäť víta Martuška Hrabkovská.
V utorok sa môžete prísť so
svojimi deťmi ponoriť do sveta
„tak trochu vedy“ – aktivita
Hokus-pokus sa teší veľkej
obľube. Každú stredu sa stretávajú malí muzikanti (od 4 mesiacov ! do 4 rokov) a na hodinách Hudobnej školy Yamaha
sa zoznamujú so svetom hudby.
Vo štvrtok dopoludnia môžu ísť
mamičky na kávičku, pretože
od 9 do 11.30 sa o program pre
deti stará Gabika. Každý štvrtok od 16.30 využite možnosť
prísť si spolu s deťmi rozhýbať
kostičky a zacvičiť si nielen
na fit loptách. Malí tanečníci

z Halúzky (krúžok ľudového
tanca pre deti od 3 do 6 rokov)
krásy folklóru objavujú každý

utorok od 16.30. Aktivita Tvorenie a učenie je určená pre všetky „tvorilky“. V stredu od 18 si

môžete prísť vytvoriť rôznymi
spôsobmi zaujímavé šperky,
vitráže či košíky. Spoločne
a navzájom sú stretnutia pre
tých, ktorí chcú pracovať na
svojej kondícii. Každú stredu
od 18 do 19 sa môžete pridať
k úžasným dámam, ktoré pod
vedením Silvie relaxujú na profi
úrovni. Už teraz sa však môžete tešiť na nové aktivity,
ktoré pre vás v najbližších mesiacoch pripravujeme. Ďalšie
informácie o programe, kurzoch a aktivitách, ktoré pre vás
pripravujeme nájdete na FB
stránke Pimpollo – Rodinné
centrum Krásna, tiež na stránke mestskej časti.
Lucia M i k l o š o v á

Z druhého novoroãného plesu Rusínov 14. januára 2017

V poradí druhý novoročný ples Rusínov aj tentoraz zorganizoval šéf nášho „Rubína“ Ondrej Jedinák so svojím tímom spolupracovníkov dňa
14. januára 2017. Za veľkého počtu účastníkov zo širokého okolia do tanca vyhrávala živá rusínska kapela Synkopy z Bardejova. Nechýbali
úchvatné novoročné rusínske vinše v podaní „Kráľovnej plesu“ Lýdie Jedinákovej a členov folklórneho súboru zo Stropkova. Popri vinšoch
a vtipnom vystúpení ľudového rozprávača, nechýbali ani írečité rusínske piesne, ktoré potešili prítomných a podmanili si srdcia všetkých
účastníkov plesu.
Text a snímky: (bič)

•
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Predstavujeme vám firmu Handtmann Slovakia, s.r.o. na TraÈovej 9
Jedna z mnohých, zatiaľ
nepoznaných firiem, ktoré v teritóriu Krásnej v ostatných rokoch „vyrástli“ je aj
„Handtmann Slovakia“ v blízkosti našej železničnej stanice. Tá je súčasťou nemeckej
firemnej skupiny v rodinnom
vlastníctve „Handtmann“ so
sídlom v Biberachu, ktorá má
vyše 140 ročnú tradíciu. Pôsobí celosvetovo na úseku spracovateľského priemyslu a zamestnáva vyše 3500 pracovníkov, z nich takmer 160
v Krásnej, vrátane ôsmich Krásňanov. (Dodajme, že zamestnáva najvyšší počet pracovníkov
v našej mestskej časti.) Dobre
vedieť, že „Handtmann“ patrí
medzi najväčšie nemecké zlie-

Aktuálny pohľad na kolosálnu budovu „Handtmann Slovakia“

diel. Našou príležitosťou zavítať na jej rozsiahlu plochu, ktorá je dominantnou na Traťovej
ulici, bolo pozvanie na slávnostnú kolaudáciu novej haly, čo
sa udialo v septembri minulého

obchodnej skupiny „Handtmann“ Thomas Handtmann
s konateľom krásňanskej
spoločnosti Alexandrom Ivánom a primátorom Košíc Richardom Rašim. Týmto aktom

zvýšený počet zákaziek, nové
odlievacie stroje, tiež nevyhnutné rozšírenie najmladšej Handtmann zlievarne v Európe, sídliacej v Krásnej. Pripomenul, že
úspešné zavŕšenie diela si vyžiadalo enormné úsilie ľudí, ktorí sa
na tomto významnom projekte
podieľali. Teší ho aj to, že v novej
hale našli priestor pre študentov,
ktorí sa vo firme vzdelávajú a spájajú teóriu s praxou.
„Chceme totiž myslieť aj
na našu budúcnosť“, počiarkol a vyjadril presvedčenie,
že dielo, ktoré vybudovali bude prínosom, aj to, že to bola správna a obojstranne
výhodná investícia.
Ján B i č k o š
Snímky: autor

Čelní predstavitelia spoločnosti a primátor Košíc počas slávnostného aktu symbolického otvorenia expedičnej haly. Zľava Alexander Iván, Thomas Handtmann a Richard Raši. Vpravo účastníci slávnostného aktu.

varne, vyrábajúce komponenty
tlakovým odlievaním z hliníkových zliatin, odbyt ktorých
realizuje na trhoch v Európe,

roku. Jej uvedenie do „života“
sme absolvovali počnúc príhovorov čelných predstaviteľov
firmy (tiež primátora mesta

otvorili brány novej haly s vyše
600 m2, ktorá poslúži nielen ako
sklad hotových produktov, tiež
na iné účely, vrátane kancelárie,

Správna, obojstranne v˘hodná investícia
aj v iných krajinách. V krásňanskej firme vyrába hliníkové odliatky pre automobilový priemysel,
ktoré expeduje do Nemecka
pre rôzne typy motorových vozi-

Košice) až po vyvrcholenie,
prehliadky výrobných a expedičných priestorov. Slávnostné prestrihnutie symbolickej stuhy vykonal majiteľ

vzdelávacie účely, jedáleň a sociálne zariadenia. Ako nám povedal šéf krásňanskej spoločnosti Dipl. Ing. Alexander Iván,
výstavbu ďalšej haly si vyžiadalo

Skupinová prehliadka skladovacieho systému novej haly a ďalších
výrobných priestorov najmladšej zlievarne, sídliacej v Krásnej.

•

Odvaha znamená vedieť čoho sa treba báť a čoho nie.
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Celoroãné upratovanie veºkokapacitn˘mi
kontajnermi v Mâ Ko‰ice - Krásna
v roku 2017 – urãenie stanoví‰È
p.č.

Termín

miesto

1.

2. 3. – 9.3.

Za MÚ (Opátska 18), Golianova pred
lávkou

2.

30.3. – 6.4.

Za MÚ (Opátska 18), Šuhajova

3.

4.5. – 11.5.

Križovatka – Konopná, Edisonova
p. č. 6525/4, Kladenská č. 51

4.

1.6. – 8.6.

Za MÚ (Opátska 18), Pri Hornáde 1
(brod k Hornádu)

5.

29. 6. – 6.7.

Štrková č. 25, Prašná č. 6

6.

27.7. – 3.8.

Za MÚ (Opátska 18), Pri sídlisku č. 12

7.

24.8. – 31.8.

Bezručova č. 25, Nad Belogradom
(koniec ulice)

8.

21.9. – 28.9.

Kladenská č. 51, Beniakova č. 19

9. 19. 10 – 26.10. Za MÚ (Opátska 18), 1. mája č. 41
10. 16. 11 – 23.11. Golianova pred lávkou, IBV Urbárska
(koniec ulice)

Majme úctu k ãistote
Mestská časť Košice-Krásna dbá na kvalitu životného prostredia svojich občanov. Už v roku 2010 uznesením Miestneho
zastupiteľstva č. 603 prijala Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2010, ktorého predmetom
je dodržiavanie čistoty a verejného poriadku na jej území (ďalej len „VZN 1/2010“).
Každý je povinný rešpektovať
zákaz znečisťovania verejného
priestranstva definovaný v § 4
VZN 1/2010. V súvislosti s bohatou snežnou nádielkou počas

rých zistili viacero porušení
tohto zákazu. Takéto konanie
znamená veľké ohrozenie chodcov i automobilovej dopravy, nakoľko zvyšuje riziko úrazu, či
dopravnej nehody. Zodpovednosť za prípadne škody na majetku a na zdraví chodcov nesie
vlastník nehnuteľnosti, ktorý
vypúšťa dažďovú vodu v rozpore
s príslušným VZN. Porušenie
povinností ustanovených VZN
1/2010 fyzickou osobou je
možné posudzovať ako priestupok proti verejnému poriad-

a verejnému poriadku
tejto zimy pripomíname vlastníkom/správcom/užívateľom priľahlých nehnuteľností povinnosť starať sa o čistotu, priechodnosť a bezpečnosť chodníkov ich zametaním, polievaním,
odstraňovaním blata a snehu
(§ 5 ods. 1, 2 VZN 1/2010). Zároveň ich upozorňujeme, že na
základe opakovaných podnetov
obyvateľov vykonali zamestnanci
miestneho úradu od začiatku
roka kontroly dodržiavania zákazu vypúšťania dažďovej vody
zo striech domov na chodníky a komunikácie (§ 4 ods. 1
písm. n) VZN 1/2010), pri kto-

•
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ku v zmysle § 47 a 48 zák.
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov,
kedy starosta môže uložiť pokutu až do výšky 99 €. Za porušenie ustanovení VZN 1/2010
právnickou osobou/ fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie, je možné uložiť pokutu
až do výšky 6638 €.
Dodajme, že nie ukladanie pokút, ale úcta jej obyvateľov k čistote a zachovávaniu verejného poriadku
urobí našu mestskú časť
krajšou.
Mgr. Magdaléna Poláková

n e s m i e š

• INZERÁT • INZERÁT • INZERÁT • INZERÁT •
Ponúkame klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily, pasce na líšky
a kuny, liahne na vajíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky.
Robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na www.123nakup.eu, tel.:
0907 181 800, Sakurion, s.r.o., Tovarnická 19, 955 01 Topoľčany.

H½BKOVÁÀISTENIEATEPOVANIE
KOBERCOV MATRACOV SEDACÅCHSÒPRAV
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Predíìme

pokutám

Mestská časť Košice-Krásna v priebehu jesene 2016 osadila štyri koše
pre psov v lokalite medzi ulicami Beniakova a Štrková a ďalšie pribudnú aj
v tomto roku. Mnoho majiteľov psov síce venčí psíkov mimo tohto úseku,
ale pripomíname, že podľa § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej
časti Košice- Krásna č. 2/2012 o podmienkach držania psov (ďalej len
„VZN 2/2012“), ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, ten, kto psa
vedie, alebo má nad ním dohľad, je povinný ich bezprostredne odstrániť vhodením do smetnej nádoby na komunálny odpad, okrem toho je táto osoba
pri vykonávaní kontroly dodržiavania VZN 2/2012 povinná preukázať sa
vrecúškom, alebo inou pomôckou na likvidáciu výkalov. Neodstránením týchto sa dopúšťa priestupku, za ktorý možno uložiť pokutu až do výšky 65 €.
Zároveň pripomíname, že majitelia psov, ktorí zaplatili daň za psa, si ako
poďakovanie môžu vyzdvihnúť balenie vrecúšok pre psov na miestnom úrade
v kancelárii prvého kontaktu. Stačí, ak sa preukážu dokladom o zaplatení
miestnej dane.
(mp)

o p u s t i ť

s á m
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Retrospektíva
Zo slávnosti
odhalenia prvej busty
otca Michala Lacku
dňa 11. marca 1992
v areáli nášho kostola
svätých
Cyrila a Metoda

Dňa 21. marca 2017 uplynulo 35 rokov od smrti veľkej
osobnosti svetového mena,
krásňanskeho rodáka, kňaza –
jezuitu Prof. Michala Lacka,
SJ (1920-1982). Naša fotoreportáž spred 25 rokov zachytáva veľkolepú slávnosť
z 11. marca 1992, ktorá sa

uskutočnila na počesť desiateho výročia od jeho skonu pred
našim chrámom i v jeho interiéri za účasti čelných predstaviteľov štátnej správy a samosprávy mesta Košice, Matice
slovenskej, grécko-katolíckej i
ostatných cirkví z celého Slovenska. Nechýbali ani známe

osobnosti kardinál J. CH. Korec, J. Sokol, A. Tkáč, B. Bober, F. Tondra, množstvo kňazov a početné zhromaždenie
veriacich z Krásnej i širokého
okolia. Z podnetu Slovenského
katolíckeho kruhu pod vedením
Prof. ThDr. Antona Harčara
bola pri tejto príležitosti pred

naším chrámom odhalená busta, ktorú zhotovil akademický sochár Ján Mathé. Pamiatku filantropa, krásňanskeho rodáka, kňaza, profesora Michala
Lacka máme v úcte a okrem
jeho pamätníka, sme mu vytvorili aj hrobové miesto v „Symbolickej záhradke“.
(bj)

Ako postupovaÈ pri úmrtí blízkej osoby
Smrť je neoddeliteľnou súčasťou života. Napriek tomu nie vždy
pozostalí vedia, ako postupovať pri
úmrtí v rodine. Ak smrť nastala doma,
je nevyhnutné privolať lekára (pohotovosť, 112). Lekár vykoná prehliadku mŕtveho, pri ktorej konštatuje smrť
a zistí čas a príčinu úmrtia. Každý je
povinný poskytnúť lekárovi všetky
relevantné informácie o okolnostiach, ktoré viedli k úmrtiu. Výsledkom
prehliadky je lekárom vyplnený a podpísaný list o prehliadke a štatistické
hlásenie o úmrtí. Ak k úmrtiu došlo
v nemocnici alebo v zariadení pre
seniorov, pozostalých kontaktuje personál. Ten im poskytne informácie
o úmrtí a o mieste, kam bol zosnulý
prevezený. Rovnakú povinnosť má
aj polícia v prípade nehody. Vo všetkých prípadoch je po obhliadke lekárom potrebné kontaktovať pohrebnú službu za účelom vybavenia
pohrebu (prevoz tela, výber truhly,
obliekanie a úprava zosnulého, vykopanie hrobu, vybavenie matrič-

•

S t a t o č n ý

ných dokladov). K vybaveniu pohrebu je potrebné pohrebnej službe
predložiť list o prehliadke mŕtveho
a občiansky preukaz zosnulého. Po
odovzdaní tela zosnulého pohrebnej
službe, musí obstarávateľ pohrebu
dohodnúť dátum a čas pohrebného
obradu so správcom cintorína. Ak
pozostalí disponujú nájomnou zmluvou k hrobovému miestu, preukážu sa
ňou v kancelárii správy pohrebiska
na miestnom úrade. Ak chcú pozostalí pochovať zosnulého do nového
hrobového miesta, toto miesto treba
vybrať v spolupráci so správcom
cintorína. Príspevok na pohreb je
štátnou sociálnou dávkou, o ktorú
treba požiadať príslušný úrad práce, sociálnych veci a rodiny. O príspevok môže požiadať osoba s trvalým, alebo prechodným pobytom na
Slovensku, ktorá zabezpečila pohreb
zosnulého, ktorý mal v čase úmrtia
trvalý, prechodný alebo dlhodobý
pobyt na území Slovenska a bol tu aj
pochovaný. Zabezpečenie pohrebu

u m i e r a

r a z

preukáže predložením potvrdenia
od pohrebnej služby. O príspevok je
možné požiadať najneskôr do 1 roka
odo dňa pohrebu zosnulého. Výška
príspevku je 79,67 €.

Vybavenie pohrebného
obradu a pochovanie
na pohrebisku
v Košiciach-Krásnej
Obstarávateľ pohrebu, ktorý
disponuje nájomnou zmluvou, kontaktuje správcu cintorína za účelom
dohodnutia dátumu a času pohrebného obradu. Obstarávateľ, ktorý nedisponuje nájomnou zmluvou,
ale má v súlade s § 7 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice- Krásna č. 1/2012
o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území Mestskej časti KošiceKrásna (ďalej len „VZN 1/2012“)
nárok na nájom hrobového miesta,
kontaktuje správcu cintorína za účelom výberu hrobového miesta a do-

a

hodnutia dátumu a času pohrebného obradu. Po dohodnutí dátumu a času pohrebného obradu obstarávateľ
pohrebu príslušnému pracovníkovi
správy cintorína na miestnom úrade predloží kópiu listu o prehliadke
mŕtveho a nájomnú zmluvu. V prípade novozriadeného hrobového miesta predloží kópiu listu o prehliadke
mŕtveho a uzatvorí nájomnú zmluvu.
Zároveň bude obstarávateľovi pohrebu vystavená faktúra v súlade
s cenníkom služieb pohrebiska mestskej časti Košice-Krásna. Vyhlásenie pohrebného oznamu prostredníctvom verejného rozhlasu je bezplatné. Mestská časť Košice- Krásna
ako prevádzkovateľ pohrebiska nezabezpečuje k pohrebu pohrebnú
službu, kamenársku službu, kňaza,
kantora, nosičov rakvy a cirkevných
zástav a kríža, ako ani vynášanie kvetinových darov. Uvedené služby si
v zmysle civilného a cirkevného pohrebu pozostalí zabezpečujú sami.
Mgr. Magdaléna P o l á k o v á

z b a b e l e c
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Žiaci Futbalového klubu Krásna využili aj zimný čas
Aj keď bola zimná prestávka dlhá, naši žiaci Futbalového
klubu Krásna bez futbalu neostali ani v zimných mesiacoch.
Každú stredu trávili dve hodiny
v telocvični našej základnej školy. Bola to zároveň dobrá príprava na halové turnaje, ktoré už
tradične organizuje Mestský futbalový zväz a Oblastný futbalový
zväz Košice – okolie. Na kvalitnejšie obsadenom turnaji pod
záštitou mesta obsadili naši žiaci šieste miesto. Počas jarných
prázdnin sa konal turnaj o halového majstra okresu. Tam si najskôr naši žiaci vybojovali postup
Naši dorastenci Futbalového klubu Krásna v rámci
zimnej prípravy na jarnú časť
súťažného ročníka 2016 –
2017, sa zúčastnili na dvoch
halových turnajoch vo Valalikoch, ktoré organizoval
Oblastný futbalový zväz
Košice – okolie. Prvý turnaj,
8. 3. 2017, bol kvalifikačný,
na ktorom sa zúčastnili dorastenecké družstvá: Rozhanovce, Vyšná Myšľa, Bidovce, Byster, Kysak, Lokomotíva Košice ,,B“ a Krásna. Do
finálového turnaja postupovali iba družstvá umiestnené
na 1. a 2. mieste.
Výsledky našich dorastencov: Krásna – Rozhanovce: 2:0, Krásna – Vyšná
Myšľa: 3:0, Krásna – Bidovce: 1:0, Krásna – Byster:
2:2, Krásna – Kysak: 0:0,

Chcú obhájiÈ titul majstra okresu
do finálového turnaja druhým
miestom v šesťčlennej skupine

Text a foto:
Mgr. Marek Beregszászi

V zimnej príprave nezaháľali ani naši dorastenci

Krásna – Lokomotíva KE
,,B“: 1:0. Postupujúci do
finálového halového turnaja:
1. FK Krásna – 14 bodov,
2. TJ Byster – 11 bodov.
Finálový halový turnaj sa

„Futbal v Krásnej“
Takýto priliehavý názov sme
dali našej ďalšej knižočke,
ktorú dávame do vienka nielen milovníkom futbalu, ale aj
ostatným priazvnivcom športu,
(pravdaže najobľúbenejšieho
vo svete) – futbalu.
Ako uviedol vo svojom úvodnom predslove starosta JUDr.
Marek Kažimír, každé dielo,
najmä knižné, sa rodí ťažko.
Spracovať udalosti, zachytiť
všetky mená, ktoré ovplyvnili futbalové dianie v Krásnej
si vyžiadalo dvojročnú pernú
prácu a úsilie ľudí, ktorí sa podujali oživiť minulosť, ale aj prí-

a v tom istom týždni, vo finálovom
turnaji, najskôr remizovali s FK

Čaňa, prehrali s neskorším víťazom FA Buzica a nakoniec zvíťazili nad FK Galaktik, aby
skončili na konečnom druhom
mieste, v konkurencii samých
druholigistov. Od začiatku marca
tohto roku sa však už žiacke družstvo pripravuje na štart jarnej
časti, s cieľom udržať si prvé
miesto v tabuľke a obhájiť titul
majstra okresu ObFZ Košice
– okolie. Prvý jarný zápas odohrajú vo Valalikoch v nedeľu
9. apríla 2017.

tomnosť najobľúbenejšieho
športu Krásňanov.
Kniha „Futbal v Krásnej“ už
uzrela svetlo sveta a tak aj pri
príležitosti nevšedného spôsobu „krstenia“ dlho očakáva-

je uÏ na svete
ného dielka trávovými semienkami, vyslovujem úprimné poďakovanie za trudnú prácu našim „predĺženým rukám“
– pomocníkom pri hľadaní zubom času ohlodaných a vyblednutých fotografií niekdajších živých, ale aj večne odpo-

konal 10. 3. 2017, tiež vo Valalikoch. Na tomto sa zúčastnili dorastenecké družstvá: Malá Ida, Šaca, Byster
a Krásna.Výsledky zo zápasov našich dorastencov:
čívajúcich hráčov, futbalistov,
trénerov a ďalších nezištných
pomocníkov, ktorí stáli pri zrode krásňanskeho futbalu. (Ich
mená aj fotografie si nájdete
v knihe, ktorú už niektorí z vás
máte v domácej knižnici, ďalší si ju postupne obstarávajú
v kancelárii prvého kontaktu
miestneho úradu.)
Som presvedčený, že sa
jej potešíte a možno ju aj pochválite. Veď každé dielo, ktoré chvália, môže byť aj dobré.
A môžete aj kritizovať. Totiž –
ako vraví Karel Čapek – „Kritizovať značí usvedčiť autora,
že nerobí tak, ako by som to
robil ja, keby som to vedel.“

Krásna – Šaca: 2:0, Krásna
– Malá Ida: 0:3, Krásna –
Byster: 8:1.
Konečné umiestnenia
družstiev: 1. FK Malá Ida –
9 bodov, 2. FK Krásna – 6
bodov, 3. FK Šaca – 1 bod,
4. TJ Byster – 1 bod.
Halové turnaje, boli len
akýmsi spestrením v prebiehajúcej náročnej zimnej
príprave našich dorastencov.
S predvedenou hrou, ako aj
s umiestnením nášho družstva som spokojný, za čo si
chlapci zaslúžia pochvalu
a som rád, že v priebehu turnajov nedošlo k žiadnemu
vážnejšiemu zraneniu nášho
hráča.
Štefan H o z a ,
tréner

Takže, nech sa vám dobre číta,
ale aj pozerá, priatelia.
Janko B i č k o š
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